


Каміни англійського типу
 портали

English style

From the very First days oF the Foundation, in 1992, 
Bravo company has Been Bringing quality and BeautiFul products to its customers.

 one oF the most important steps was the acquisition oF italian stone processing equipment. 
since 2005, we have Been a leading market leader in the production, 

arrangement, and sale oF Fireplaces.

Жити серед красивих речей - велике задоволення,
 створювати красиві речі - справЖнє щастя...

з перших днів свого заснування фірма «Браво» доносить до споЖивача 
якісний і красивий товар.  

перші каміни вітчизняного та іноземного вироБництва ми запропонували у 2002 році. 
торгівля камінами та аксесуарами дозволила нам доБре вивчити ринок 

і запити наших співвітчизників. 
тому наступним кроком стало придБання італійського оБладнання для оБроБки каменю.

з 2005 року фірма «Браво» впевнено лідирує на ринку вироБництва,
оБлаштування і продаЖу камінів.

тримаючи у руках цей невеликий путівник у світ красивих камінів,
ви маєте чудову моЖливість відчути і втілити в Життя мрію вашого дому.



      7

FANTASY
ФАНТазія

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Crema marfil
крема марфіл

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Barselona
барселона

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Crema marfil
крема марфіл

emperador dark
емперадор дарк

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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Прага

Prague    

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

 Crema marfil
крема марфіл

emperador dark
емперадор дарк

straightcorner

ПРЯМИЙкутовий
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Lviv       
Львів

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Daino reale
дайно реале

emperador dark
емперадор дарк

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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MILANO
мілано

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Thassos
тассос

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Crema marfil
крема марфіл

CONTINENTAL
континенталь

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Nice
ніцца

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

emperador dark
емперадор дарк

straight
ПРЯМИЙ
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

Amsterdam        
Амстердам

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Polaris
поляріс

Nero marquina 
неро маркуіна

Stockholm
стокгольм

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Paris      
ПАРИЖ

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Volakas
волакас

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

Washington
Вашингтон

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Manchester
манчестер

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Polaris 
поляріс

Nero marquina
неро маркуіна

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий



      
30

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

Geneva
женева

straightcorner
кутовий ПРЯМИЙ
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Versal
версаль

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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New York
Нью-Йорк

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

nero marquina maTt

неро маркуіна матовий
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straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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KYIV
Київ

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Crema marfil
крема марфіл

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Crema marfil
крема марфіл

TUNISIA
Туніс

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Toulouse
Тулуза

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

emperador dark
емперадор дарк

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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OSCAR
оскар

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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TOKYO
токіо

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Naples
Неаполь

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

volakas
волакас

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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SOFIA
СОФІЯ

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

TALLINN
таллінн

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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MADRID       
мадрид

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Polaris 
поляріс

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

НАТУРАЛЬНИЙ МАРМУР

botticino
боттічіно

Alexandria
Александрія

straightcorner
ПРЯМИЙкутовий
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polished parts made 

of the natural marble

НАТУРАЛЬНИЙ МАРМУР

botticino
боттічіно

Emperador dark
емперадор дарк

Klaipeda
клайпеда

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

Valencia
Валенсія

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

НАТУРАЛЬНИЙ МАРМУР

Polaris
поляріс

RIGA
РИГА

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий



Каміни французького типу

the contemplation oF Fire inspires pleasant memories, promotes peace oF mind and comFort.

магія вогню... 
споглядання вогню надихає на приємні спогади, сприяє душевному спокою та затишку.

French style



      65

Lublin      
люблін

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

giallo atlantide
джіалло атлантіде

emperador dark
емперадор дарк

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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Verona    
верона

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

ROSSO ASIAGO
РОССО АСІАГО

BOTTICINO
боттічіно

Tile TRAVERTINE
травертин

straight
ПРЯМИЙ
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Barbara
Barbara

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

daino reale
дайно реале

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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Porto     
порто

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

bidasar brown
бідасар браун

GIALLO ATLANTIDE
ДЖІАЛО АТЛАНТІДЕ

corner
кутовий



      73

Bologna       
болонія

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

ROSSO ASIAGO
РОССО АСІАГО

BOTTICINO
боттічіно

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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ЕCО        
Eкo

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

painted surface
фарбована поверхня

straight corner

ПРЯМИЙ кутовий
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Parma    
ПАРМА

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

ROSSO ASIAGO
РОССО АСІАГО

giallo atlantide
джіалло атлантіде

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

emperador dark
емперадор дарк

tile Botticino
колота плитка боттічіно

Bergamo
бергамо

straight
ПРЯМИЙ
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

giallo atlantide
джіало атлантіде

odesa 
одеса

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

emperador dark
емперадор дарк

gloria
глорія

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий



      
84

Dnipro
Дніпро

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

Bulgarian slate
болгарський сланець

straight
ПРЯМИЙ
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Sappho        
сафо

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

giallo atlantide
джіалло атлантіде

emperador dark
емперадор дарк

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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Carpathians Marmi
карпати мармо

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Bulgarian slate
болгарський сланець

bidasar brown
бідасар браун

straightcorner
ПРЯМИЙкутовий
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

bidasar brown
бідасар браун

GIALLO ATLANTIDE
ДЖІАЛО АТЛАНТІДЕ

Parma Brown 

парма браун

corner
кутовий



to Find the right Fireplace is a very enjoyaBle thing, But the most important, is a pleasure, 
that you get From the choice.

today, Fireplaces are gaining even more popularity Because they make our homes cozy and 
unique.

пошук потріБного каміна - дуЖе приємна справа, і найголовніше тут - задоволення,
яке ви отримуєте від виБору.  

сьогодні каміни наБувають ще Більшої популярності, оскільки роБлять наші оселі 
затишнішими та неповторнішими.

Modern
Каміни модерн
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POLO
поло

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

straight
ПРЯМИЙ
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RІО
РІО

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Polaris
поляріс

Nero marquina
неро маркуіна

straight
ПРЯМИЙ
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Stella

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

crema marfil
крема марфіл

emperador dark
емперадор дарк

стелла

straight corner
ПРЯМИЙ кутовий
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Leipzig
лейпциг

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

emperador dark
емперадор дарк

straight

ПРЯМИЙ
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

light materiaL 
світлий матеріал

painted surface
фарбована поверхня

Bavarіa
баварія

straight

ПРЯМИЙ
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Sicily
Сицилія

      104 straight

ПРЯМИЙ

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Daino reale
дайно реале
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Techno
техно

polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

Polaris
поляріс

black galaxy
блек гелаксі

straight
ПРЯМИЙ
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polished parts made 

of the natural marble

натуральний мармур

botticino
боттічіно

emperador dark
емперадор дарк

verde guatemala
верде гуатемала

OSLO
осло

straight
ПРЯМИЙ



scheme 3     
схема 3

схеми конструкцій
камінів французького типу

scheme of french style 
fireplaces

scheme 1
схема 1

scheme 2
схема 2

scheme 4
 схема 4

scheme 5    
схема 5

scheme 6    
схема 6

типи торцевих фасокEdge options



Figured beam 1
Балка дубова № 1 фігурна мала

Fireplace beams
балки

“Old fashioned” beam 2
Балка дубова № 2 «Під старовину» 

Beam with two ledges 3
Балка дубова № 3 з двома виступами

Big figured beam 4
Балка дубова № 4 фігурна велика

Straight beam 5
Балка дубова № 5 пряма

Big two-color marble beam 7
Балка мармурова №7 двоколірна велика

Big one-color marble beam 8
Балка мармурова №8 одноколірна велика

Small two-color marble beam 6
Балка мармурова №6 двоколірна мала  



exemplar of marble                       взірці мармуру

ВАжливо!
мармур є природній матеріал, 

тому його малюнок
не розглядається як привід для рекламації.

Biel 20-01 teak bn-336 braz bn-245 bez 2-s374/10 teak bn-331 orzech bn-275

brunat bn-204 oranz bn-304 orzech bn-281 brunat bn-207 teak bn-334 orzech 2-s454/10

popiel 2-s376/10 teak bn-333 Zolcien bn-104 orech bn-262 braz bn-254 palisander bn-602

braz bn-205 orzech bn-261 mahaon bn-509 orzechbn-265  orzech bn-276 palisander bn-605

orzech bn-267 orzech bn-263 braz bn-247 teak bn-362 braz bn-246 braz bn-259

Color-coding wooden beams 
                                                  колоризація дерев’яних балок     

the palette of colors is promotional in nature and is not the basis for the complaint.
the samples presented may differ depending on the applied soil, 

type of wood and method of application.

палітра пофарбувань носить рекламний характер і не є основою для рекламації.
представлені взірці можуть відрізнятись між собою в залежності від нанесеного грунту, 

виду деревини та способу нанесення.

thassos Polaris volakasbianco carrara

verde guatemala

botticino daino reale

rosso assiago

bardiglio imperialeemperador dark

emperador light

crema marfil

denver grey

nero marquina

giallo atlantide

bidasar brown

black galaxy

travertino romano

Importantly!
marble is a natural material,
so its drawing
is not considered the cause of the complaint.

The manufacturer reserves  
the right to make changes to the design, 
which do not affect the consumer quality of the goods.

Виробник залишає за собою право 
внести зміни в конструкцію, 

які не впливають 
на споживчі якості товару.






